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Rafał Banaszek

15 respiratorów od 
wojewody dla ZOZ s. 2    

Strefa aktywności za
basenem gotowa

Symboliczne Święto 
Niepodległości s. 10 

W  numerze

Nie mogła inna wiadomość 
rozpoczynać numeru 

listopadowego. Koronawirusa od-
stawiamy na bok, bowiem woje-
wództwo szykuje nam wspaniały 
prezent mikołajkowy. Nie będzie to 
niespodzianka, bowiem wszyscy 
wiemy, że chodzi o obwodnicę - marzenie, które 
stało się faktem. Kiedyś mówiono, że to utopia, 
że nigdy Włoszczowa nie doczeka się obwodni-
cy. A tu proszę, już w grudniu wielkie otwarcie. 
Skoro listopad, to nie mogło zabraknąć również 
relacji z wyjątkowo skromnych i smutnych 
w tym roku obchodów 102. rocznicy odzyskania 
niepodległości.  Dużo miejsca poświęcamy też 
wielkiej burzy wokół szpitala, który przekształ-
cono w zakaźny. Życzę Państwu miłej lektury.   

Termomodernizacja
- pierwszy etap s. 14

Ulica Jędrzejowska
już po remoncie s. 18 

s. 6    

Przed Świętami Bożego Narodzenia
pojedziemy obwodnicą Włoszczowy

Rafał Banaszek

Z uwagi na obostrzenia sanitarne, 
nie wiadomo, czy w grudniu odbę-
dzie się uroczysty odbiór inwestycji.  
Może jakieś wirtualne przecięcie 
wstęgi... - żartuje główny inwestor.

Przypomnijmy. Budowa pierw-
szego etapu rozpoczęła się we wrze-
śniu ubiegłego roku. Właściwie 
można powiedzieć, że całą inwe-
stycję rozpoczęła 12 września 2018 
roku przebudowa ulicy Jędrzejow-
skiej (droga wojewódzka 742), któ-
ra była pierwszym etapem budowy 
obwodnicy Włoszczowy. Ta rozpo-
częła się dokładnie rok później, 12 
września 2019 roku.

W ciągu niespełna 15 miesięcy 
powstała ponad 7-kilometrowa 
nowa droga wojewódzka od Beliny 
do Łachowa, omijająca miasto. Bie-

Obwodnica Włoszczowy mniej więcej w połowie drogi - na skrzyżowaniu z ulicą Wiśniową. 

Pod koniec listopada, po około 15 miesiącach prac, za-
kończyła się budowa obwodnicy południowej Włoszczo-

wy. Odbiór inwestycji w połowie grudnia i oddanie do użyt-
ku kierowcom przed Świętami Bożego Narodzenia. 

© Rafał Banaszek

gnie ona w ciągu drogi 786 Kielce 
– Częstochowa i łączy ze sobą dwie 
trasy wojewódzkie 786 i 742 po po-
łudniowej stronie Włoszczowy.

W ramach inwestycji wybudowa-
no też cztery ronda, drogi serwiso-
we, ciągi pieszo-rowerowe, chod-
niki, zatoki autobusowe i perony 
przystankowe.

Koszt tej jednej z największych 
w regionie świętokrzyskim inwe-
stycji wyniósł 60,9 miliona złotych, 
z czego 85 procent (34,6 miliona) 
sfinansowała Unia Europejska, 
22,3 miliona dołożyło województwo 
świętokrzyskie, a ponad 4 miliony 
dofinansowania pochodziło z bu-
dżetu państwa.

Warto nadmienić, że inwestycja 
ta jest wprawdzie wojewódzka, ale 

to gmina Włoszczowa i nasz powiat 
przygotowały dla Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich kon-
cepcję, decyzję środowiskową, pro-
gram funkcjonalno-użytkowy i stu-
dium wykonalności.

Obwodnica Włoszczowy nie tylko 
usprawni ruch, w tym tranzytowy, 
ale spowoduje jego wyprowadzenie 
z centrum naszego miasta, o co zabie-
gały lokalne władze i mieszkańcy od 
dawna. Na tę inwestycję mieszkańcy 
Włoszczowy czekali od ponad 40 lat.

Władze samorządowe gminy i po-
wiatu czynią starania, aby w najbliż-
szych latach powstał też drugi etap 
układu obwodnicowego Włoszczo-
wy - obwodnica północna, na odcin-
ku od Łachowa w kierunku Między-
lesia - piszemy o tym na stronie 3.  

POWIAT

WŁOSZCZOWA

KLUCZEWSKO

SECEMIN

MOSKORZEW



2  Moja gazeta lokalna

powiat włoszczowski

15 respiratorów i 10 kardiomonitorów o łącznej wartości ponad 
1,1 miliona złotych otrzymał w listopadzie od wojewody świę-

tokrzyskiego Szpital imienia Jana Pawła II. Do Włoszczowy trafiły 
aż cztery transporty pomocy materialnej z województwa.  

Rafał Banaszek

15 respiratorów i 10 kardiomonitorów 
od wojewody dla naszego szpitala

Transport 9 kolejnych respiratorów od wojewody dla naszego szpitala.

Rafał Banaszek

W związku z koniecznością kształ-
cenia na odległość władze samorzą-
dowe powiatu włoszczowskiego nie 
zapomniały o młodzieży ze szkół 

28 października przedstawiciele Zarządu 
Powiatu przekazali dyrektorom trzech 

włoszczowskich szkół ponadpodstawowych ze-
stawy kamer internetowych o łącznej wartości 
ponad 20 tysięcy złotych.

Od lewej: Piotr Dziuba, Piotr Suliga, Rafał Pacanowski, Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński. 

Kamery internetowe dla młodzieży 
szkolnej od powiatu włoszczowskiego

Zbigniew Koniusz w ciągu ostat-
niego miesiąca wsparł nasz szpi-
tal aż czterokrotnie, przekazując 
z magazynu interwencyjnego środki 
ochrony indywidualnej oraz sprzęt 
do walki z koronawirusem.

Asortyment trafił do Włoszczowy 
w czterech transportach. Pierw-
szy miał miejsce 22 października. 
Wówczas szpital powiatowy otrzy-
mał pokaźną partię kombinezonów, 
fartuchów, masek ochronnych, go-
gli, przyłbic, czy osłon na buty. 

Dodatkowo wojewoda Ko-
niusz przekazał 12 pulsoksyme-
trów dla 9 przychodni publicz-
nych i niepublicznych z powiatu 
włoszczowskiego. 

Druga partia dotarła do nas 3 li-
stopada i składała się z setek sztuk 
kolejnych środków ochrony oso-
bistej dla personelu medycznego. 
Transport z Kielc do Włoszczowy 

zapewnił Radosław Grabiec - wła-
ściciel firmy Domeko.

Trzeci transport miał miejsce 6 li-
stopada. Tym razem Zespół Opieki 

Zdrowotnej otrzymał 6 respirato-
rów o wartości ponad 560 tysięcy 
złotych oraz 10 kardiomonitorów za 
przeszło 180 tysięcy. Sprzęt dowio-
zła gmina Krasocin.

16 listopada wojewoda poda-
rował nam 9 kolejnych respira-
torów o wartości 370 tysięcy zło-
tych. Transport zapewniła tym 
razem Państwowa Straż Pożarna 
z Włoszczowy. 

Dariusz
Czechowski

„
Zarząd Po-

wiatu i dyrekcja 
Zespołu Opieki 
Zdrowotnej we 

Włoszczowie 
pragną serdecz-

nie podziękować 
wojewodzie świę-
tokrzyskiemu za 
sprzęt niezbędny 
do sprawowania 
opieki nad chory-

mi na Covid-19 .„

Rafał Banaszek

Remontują drogi 
przy wiaduktach

T  rwają prace związane 
z odtworzeniem na-

wierzchni na dwóch dro-
gach powiatowych, które 
uległy zniszczeniu podczas 
budowy wiaduktów w Mo-
tycznie i Koziej Wsi. 

średnich, dla których zakupiono ka-
mery internetowe do zdalnej nauki.

Nowy sprzęt otrzymały: I Li-
ceum Ogólnokształcące imienia 

generała Władysława Sikorskie-
go, Zespół Szkół numer 2 imienia 
Hetmana Stefana Czarnieckiego 
oraz Zespół Szkół numer 3 imie-
nia Stanisława Staszica.

Wartość przekazanych kamer 
to 20,6 tysiąca złotych. Zakup sfi-
nansowano z projektu „Działania 
ukierunkowane na walkę, łago-
dzenie i zwalczanie skutków CO-
VID-19 SARS-CoV-2 na terenie 
Powiatu Włoszczowskiego”.

© Starostwo Powiatowe

© Starostwo Powiatowe

Prace realizowane są na od-
cinkach Międzylesie-Motyczno 
oraz Kluczewsko-Kozia Wieś. 
Są utrudniania na tych drogach. 
Remonty potrwają do początku 
grudnia. Inwestycję wykonuje 
firma Nowak – Mosty z Dąbrowy 
Górniczej, której podwykonaw-
cą jest włoszczowska firma Dukt. 

Droga przy wiadukcie w Motycznie.
© Starostwo Powiatowe
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powiat włoszczowski

Rafał Banaszek

Mirosław Gębski z Dariuszem Czechowskim przed pomnikiem przy starostwie. 

Wojewoda Zbigniew Koniusz złożył kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. 

© Starostwo Powiatowe Kielce

© Urząd Wojewódzki Kielce

11 listopada, z okazji święta na-
rodowego kwiaty pod Pomnikiem 
Niepodległości na Placu Kon-
stytucji 3 Maja złożył wracający 
z Końskich wojewoda Zbigniew 
Koniusz, któremu towarzyszył 
starosta Dariusz Czechowski. 

Dzień później, 12 listopada do 
powiatu włoszczowskiego przy-
był starosta kielecki Mirosław 
Gębski, kontynuując odwiedza-

Radny Artur Konarski zapowiedział ważne 
inwestycje wojewódzkie w przyszłym roku

Rafał Banaszek

Takie sensacyjne wiadomości 
przekazał 18 listopada radny 
sejmiku Artur Konarski podczas 
spotkania z władzami powiatu 
włoszczowskiego w starostwie.

Wojewoda i starosta kielecki złożyli 
kwiaty pod pomnikami we Włoszczowie

Z okazji Święta Niepodległości Włoszczowę 
odwiedzili wojewoda świętokrzyski i starosta 

kielecki, żeby oddać hołd bohaterom walki o wol-
ność. Towarzyszył im starosta włoszczowski.

nie miejsc pamięci narodowej. 
Razem z Dariuszem Czechow-
skim złożył on chryzantemy 
przed obeliskiem i tablicą przy 
starostwie, która upamiętnia 
mieszkańców ziemi włoszczow-
skiej poległych w walkach o nie-
podległość oraz pomordowanych 
i więzionych w okresie sowieckiej 
okupacji i komunistycznego znie-
wolenia w latach 1945-1956. 

Drogi wojewódzkie w gmi-
nach Włoszczowa i Secemin, 
oprócz obwodnicy, zostaną 
zrobione już w przyszłym roku 
– to pewna informacja. Je-

śli chodzi o drogę numer 795 
relacji Secemin-Psary-Szcze-
kociny, województwo święto-
krzyskie zabezpieczyło w bu-
dżecie 3,8 miliona złotych na 

drugi etap przebudowy 2-kilo-
metrowego odcinka tej trasy.

Druga ważna informacja to 
taka, że w 2021 roku zostanie 
przebudowany około 800-me-
trowy odcinek ulicy Sienkiewi-
cza w mieście – od obecnie bu-
dowanego ronda do wiaduktu 
kolejowego przed Dankowem 
Małym. Samorząd wojewódz-
twa zabezpieczył na ten cel 1,2 
miliona złotych.

Jeśli chodzi o włoszczowską ob-
wodnicę, na wniosek radnego 
Konarskiego Urząd Marszał-
kowski w Kielcach złożył fisz-
kę do tak zwanego Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19 dla 
jednostek samorządu terytorial-
nego o zabezpieczenie pieniędzy 
na ciąg dalszy tej inwestycji. 

Wnioskowana kwota to około 
40 milionów złotych, a plano-
wana trasa ma mieć 4 kilome-
try długości. Jak twierdzi Artur 
Konarski, jest duża szansa, że 
ta długo oczekiwana inwestycja 
rozpocznie się jeszcze w 2021 
roku - oczywiście, jeśli otrzyma-
my dofinansowanie. 

Już w 2021 roku może rozpocząć się drugi etap budowy ob-
wodnicy Włoszczowy, a także przebudowa drogi wojewódzkiej 

z Psar do Szczekocin oraz remont ulicy Sienkiewicza w mieście.

Od lewej: Dariusz Czechowski, Artur Konarski, Małgorzata Gusta, Łukasz Karpiński i Zbigniew Matyśkiewicz.
© Rafał Banaszek

https://www.youtube.com/watch?v=Q0v7MzbR95E&t=9s
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DELIKATESY NA ROGU
Market czynny w każdą niedzielę!

Włoszczowa
ul. Sobieskiego 26a

Zapraszamy

REKLAMA

REKLAMA
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gmina włoszczowa

Rafał Banaszek

Największa w regionie strefa aktywności 
już gotowa. Na razie stoi pusta

Zakończyła się budowa imponującej strefy aktywne-
go wypoczynku dla mieszkańców przy krytej pływalni 

Nemo we Włoszczowie. To jedna z kluczowych inwestycji 
w projekcie rewitalizacji miasta. Z uwagi na obostrzenia sa-
nitarne na razie nie można z niej skorzystać.

© Rafał Banaszek

kilka placów zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią (również dla dzie-
ci niepełnosprawnych), strefa 
street workout oraz piknikowa 
z pięcioma altanami, grillami oraz 
leżakami. Są nowe alejki i mała 
architektura. Całość ozdabiają 
aranżacje roślinne. 

Jednak, żeby skorzystać ze 
wszystkich atrakcji strefowych, 

trzeba będzie poczekać do przy-
szłego roku. - Myślę, że na wio-
snę ta strefa będzie żyła swoją 
aktywnością – uważa burmistrz 
Grzegorz Dziubek.

Koszt inwestycji wyniósł pra-
wie 1,7 miliona złotych, z czego 75 
procent (1,2 miliona) sfinansowała 
Unia Europejska. Wkład własny 
gminy stanowił 422 tysiące złotych. 

Warto wspomnieć, że miesiąc 
wcześniej gmina Włoszczowa oddała 
do użytku zmodernizowany rynek na 
Placu Wolności. Gotowa jest już prze-
budowana plebania przy kościele. 

W tym roku zakończy się też 
przebudowa Domu Kultury oraz 
zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej na osiedlach Brożka, Ar-
mii Krajowej i przy ulicy Wiśnio-
wej. Wszystkie te inwestycje objął 
wielki projekt rewitalizacji miasta.

Projekt strefy (u góry) i wykonanie; na małym zdjęciu po lewej burmistrz Grzegorz Dziubek podziwia kolejną efektowną inwestycję gminną. 
© Rafał Banaszek

Tak prezentuje się z góry kolejna wielka inwestycja zrealizowana w ramach projektu rewitalizacji Włoszczowy - strefa aktywnego wypoczynku przy basenie.

Na blisko półhektarowej dział-
ce gmina Włoszczowa stworzyła 
ogólnodostępne miejsce plene-
rowe z myślą o sporcie, rekreacji 
i wypoczynku dla wszystkich po-
koleń mieszkańców - od najmłod-
szych dzieci do seniorów. 

Powstała tutaj profesjonalna 
siłownia zewnętrzna wyposażo-
na w pneumatyczne urządzenia, 

https://www.youtube.com/watch?v=7FKP3HQjFY0
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gmina włoszczowa

Zakończył się remont ulic Południowej, Spokoj-
nej i Polnej na jednym z osiedli domków jedno-

rodzinnych w mieście. Pochłonął milion złotych.  

Rafał Banaszek

Ulice Południowa, Spokojna 
i Polna we Włoszczowie już gotowe

Gmina Włoszczowa wyremontowała cztery ulice na obrzeżach miasta. 

Rafał Banaszek

Nie było przede wszystkim 
uroczystego przemarszu z or-
kiestrą i pocztami sztandaro-
wymi ani okolicznościowego 
przemówienia burmistrza. 
W spotkaniu pod pomnikiem 
uczestniczyło zaledwie kil-
ku mieszkańców, a wszystko 
trwało niecałe 5 minut.  

W samo południe w kościele 
parafialnym pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny została odpra-
wiona uroczysta msza świę-
ta w intencji ojczyzny, którą 
sprawował dziekan dekanatu, 
ksiądz prałat Zygmunt Pawlik.

Po nabożeństwie garstka 
uczestników na czele z trzema 
pocztami sztandarowymi orga-

Narodowe Święto Niepodległości – z uwagi na obo-
strzenia sanitarne - było inne, niż dotychczas. Tak 

smutnych i skromnych obchodów tego święta państwo-
wego jeszcze nie było w naszym mieście.

© Rafał Banaszek

Kwiaty pod pomnikiem złożyli: (od lewej) Grzegorz Dudkiewicz, Grzegorz 
Dziubek i ksiądz Zygmunt Pawlik.

© Rafał Banaszek

Symboliczne obchody 102. rocznicy 
odzyskania niepodległości w mieście

Rafał Banaszek

Nie będzie gali 
stypendialnej 

Co roku przed Świę-
tem Niepodległości 

burmistrz Włoszczowy 
wręczał w Domu Kultury 
stypendia uzdolnionym 
uczniom klas 7-8 szkół 
podstawowych i studen-
tom. Niestety z powodu 
pandemii koronawirusa 
w tym roku nie odbyła się 
uroczysta gala. 

Na najbliższej sesji  Rady 
Miejskiej zostaną odczytane 
wszystkie nazwiska stypendy-
stów. Będzie to wyraz naszej 
radości, podkreślenie znacze-
nia tej formy pomocy zdolnej 
młodzieży i wyraz uznania dla 
naszych wybitnych młodych 
mieszkańców - podkreśla bur-
mistrz Grzegorz Dziubek.

Stypendium dla studentów 
wynosi 2400 złotych i wypłacane 
jest w ratach miesięcznych przez 
cały rok akademicki, natomiast 
uczniowie podstawówek otrzy-
mają łącznie 1000 złotych w cią-
gu roku szkolnego.

Gmina pomoże 
seniorom w zakupach

Rafał Banaszek

Gmina Włoszczowa 
przystąpiła do rządo-

wego programu Wspieraj 
seniora, dzięki któremu 
skorzystają mieszkańcy 
powyżej 70. roku życia.   

Osoby w wieku 70 lat i więcej, 
które pozostaną w domu w związku 
z zagrożeniem zakażeniem korona-
wirusem, mogą liczyć na wsparcie 
polegające na dostarczeniu zaku-
pów obejmujących artykuły podsta-
wowej potrzeby, w tym spożywcze 
i środki higieny osobistej.

Usługi te świadczyć będą pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej we 
Włoszczowie. Zainteresowane osoby 
proszone są o kontakt telefoniczny 
pod numerem 41 39-43-261 w celu 
uzyskania wszystkich potrzebnych 
informacji.

W szczególnych przypadkach 
ze wsparcia będą mogły skorzy-
stać również osoby poniżej 70 lat. 
Program pomocy potrwa do końca 
grudnia i pochłonie 65 tysięcy zło-
tych. Wkład własny gminy wynie-
sie 13 tysięcy. 

cy Południowej zamontowano 
też próg zwalniający. Dodatko-
wo gmina wyremontowała są-
siednią ulicę Kwiatową. Droga 

Uliczki mają teraz solid-
ną nawierzchnię asfaltową 
i z kostki betonowej, chodniki 
oraz zjazdy na posesje. Na uli-

ta zyskała między innymi nową 
kanalizację deszczową.

Cała inwestycja pochłonęła 
ponad 1 milion złotych. Gmina 
otrzymała na ten cel ponad 600 
tysięcy złotych dofinansowania 
z rządowego Funduszu Dróg Sa-
morządowych, resztę stanowił 
wkład własny samorządu. 

Tutaj, w ciszy burmistrz Grze-
gorz Dziubek z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Grzegorzem 
Dudkiewiczem i prałatem, sta-
rosta włoszczowski oraz przed-
stawiciele środowisk komba-
tanckich złożyli kwiaty. Wartę 
honorową pełnili, jak co roku, 
harcerze z Hufca ZHP Szczeko-
cińsko-Włoszczowskiego. 

nizacji kombatanckich udała 
się pod Pomnik Niepodległości 
na Placu Konstytucji 3 Maja.

https://www.youtube.com/watch?v=UZe3y-0fFzw
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WŁOSZCZOWA,  
UL. KILIŃSKIEGO 23 

USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSKIE

TRADYCJA - ZAUFANIE - PROFESJONALIZM

tel. 604 443 23924h

• Transport krajowy  
i zagraniczny

• kremacje
• kwiaciarnia
• odzież żałobna
• chłodnia
• kaplice pogrzebowe
• nagrobki granitowewww.okregliccy.pl

NAGROBKI GRANITOWE
Artur Okręglicki

Największy wybórPRZY CMENTARZU  
KOMUNALNYM 

Włoszczowa, ul. Młynarska 74  
tel. 604 537 246

Ceny producenta

NAGROBKI - GROBOWCE - WAZONY  
ŁAWKI - LAMPIONY - ZDJĘCIA - LITERY

REKLAMA

REKLAMA
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tel. 604-360-410
Bebelno Wieś 25a, 29-100 Włoszczowa

OFERTA:
•	więźba	dachowa
•	deski
•	 tarcica
•	elementy	palet
•	drewno	opałowe
•	pellet

tartakbebelno@interia.pl		|			www.tartakbebelno.pl

tartakbebelno

REKLAMA

OFERUJEMY

ZAPRASZAMY !

ubezp.wloszczowa10@onet.pl

722 272 224

ul. Kusocińskiego 9
29-100 Włoszczowa

Wszystko w jednym
miejscu 

Obsługujemy również 
PUNKT POCZTOWY

・ KOMUNIKACYJNE
・ MAJĄTKOWE
・ FIRMOWE
・ ROLNE
・ PODRÓŻNE
・ MEDYCZNE
・ ŻYCIOWE
     i wiele innych...

・ KREDYTY DLA KAŻDEGO
・ GOTÓWKOWE
・ KONSOLIDACYJNE
・ LEASINGI
・ POŻYCZKI POZABANKOWE
・ CHWILÓWKI

UBEZPIECZENIA KREDYTY

ubezp.wloszczowa@onet.pl
tel. 669 996 626, 733 669 229

NOWE BIURO 
W STARYM MIEJSCU

Dostosowane do sytuacji epidemicznej w kraju
DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW

OFERUJEMY

• zdrowotne
• komunikacyjne

• majątkowe
• firmowe

• rolne
• podróżne
• medyczne
• życiowe

Ubezpieczenia 
• kredyty

dla każdego
• gotówkowe

• konsolidacyjne
• leasingi
• pożyczki 

• pozabankowe
• chwilówki

Kredyty

FILIA
ul. Sienkiewicza 10

BIURO
ul. Kilińskiego 3A

REKLAMA
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gmina kluczewsko

11listopada gmina Kluczewsko nie zapomniała o 102. rocznicy 
odzyskania niepodległości. Tegoroczna uroczystość była bar-

dzo skromna z uwagi na obostrzenia związane z pandemią. 

Skromne obchody Święta Niepodległości. 
Władze gminy i szkoły pamiętały

Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Rozpoczął się remont kilku dróg na terenie 
gminy Kluczewsko. Nowe asfalty będą 

gotowe jeszcze w listopadzie.

Gmina Kluczewsko remontuje swoje 
drogi. Gdzie powstaną nowe asfalty? 

Nawierzchnie asfaltowe po-
wstaną niebawem w Ciemiętni-
kach, Kluczewsku, Nowinach (310 
metrów) i Zalesiu (420 metrów). 

W Nowinach powstanie ponad 300 metrów nowej nakładki asfaltowej.
© Rafał Banaszek

Po mszy świętej odprawio-
nej w intencji ojczyzny w miej-
scowym kościele parafialnym, 

Władze samorządowe gminy Kluczewsko - Bożena Ławińska, Rafał Pałka i proboszcz parafii Wiesław Chęcina składają kwiaty pod pomnikiem.  
© Urząd Gminy Kluczewsko

W Zalesiu prace przygotowawcze wykonał zakład komunalny z Kluczewska.
© Rafał Banaszek

Na te remonty gmina zabezpie-
czyła w swoim budżecie ponad 
122 tysiące złotych.

Ponadto wyremontowano już 
drogę dojazdową do gruntów 
rolnych w Ciemiętnikach, która 
kosztowała 50,5 tysiąca złotych, 
w tym gmina Kluczewsko otrzy-
mała ponad 16 tysięcy dofinanso-
wania z Urzędu Marszałkowskie-
go w Kielcach.

w asyście strażaków uczestnicy 
przemaszerowali pod pomnik 
upamiętniający ofiary faszy-

stowskiego terroru II wojny 
światowej, gdzie delegacje władz 
samorządowych gminy i miej-

scowej szkoły podstawowej zło-
żyły kwiaty i zapaliły znicze. 

W skromnej uroczystości 
uczestniczył jeden poczet sztan-
darowy kluczewskiej straży po-
żarnej. Warto nadmienić, że szko-
ły z Kluczewska i Dobromierza 
nie zapomniały tego dnia także 
o żołnierzach spoczywających na 
cmentarzach na terenie gminy.
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gmina kluczewsko

28 października uczniowie pierwszej klasy zostali ofi-
cjalnie włączeni w poczet społeczności Szkoły Pod-

stawowej imienia świętego Jana Pawła II w Kluczewsku.

Pierwszoklasiści ze szkoły w Kluczewsku z dyrektorką placówki Ireną Orzechowską (z lewej) oraz wychowawczynią klasy Barbarą Włódzik.

Rafał Banaszek

Ślubowanie pierwszoklasistów ze szkoły w 
Kluczewsku bez uroczystej akademii i gości

Pierwszoklasiści ślubowali 
być dobrymi uczniami, god-
nie reprezentować swoją szko-
łę, a nauką i zachowaniem 

Rafał Banaszek

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin  
świętego Jana Pawła II przy papieskiej szkole 

w Kluczewsku posadzono Dąb pamięci.

Posadzili Dąb pamięci w Kluczewsku 
w hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II

Społeczność szkolna z dyrekcją i proboszczem parafii posadzili Dąb pamięci.

To sadzonka dębu szypułkowe-
go,  która została  wyhodowana 
z nasion  Dębu Bartek,  uważane-
go za jeden z najstarszych okazów 
tego gatunku w Polsce. 

Ze względu na obowiązujące obo-
strzenia sanitarne, w wydarzeniu 
brała udział  nieliczna grupa uczest-
ników. Uczniowie zaprezentowali 
krótki program artystyczny. Po czę-

© SP Kluczewsko

sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu 
ślubowania dyrektor szkoły 
podstawowej Irena Orzechow-

ska dokonała symbolicznego 
aktu pasowania  na ucznia.

Dla dzieci była to niezapomnia-
na chwila, która ze względu na 

sytuację epidemiologiczną i obo-
wiązujące obostrzenia sanitarne 
przebiegała w innych okolicz-
nościach, niż zazwyczaj – w sali 
lekcyjnej, bez uroczystej akade-
mii i gości – opowiadała dyrektor 
Orzechowska.

Po zakończeniu uroczystości 
pierwszoklasiści otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i upominki 
ufundowane przez rodziców.

ści artystycznej proboszcz parafii 
Kluczewsko ksiądz Wiesław Chęci-
na odmówił krótką modlitwę.

Ten młody dąb będzie naszym 
znakiem pamięci o ojcu świętym 
Janie Pawle II oraz wyrazem hołdu 
dla niego. Mamy nadzieję, że będzie 
przypominał wszystkim, w kim trze-
ba pokładać nadzieję i gdzie upatry-
wać wielkości – podkreślała dyrekcja.

© SP Kluczewsko
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REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

• odzież 
dla dzieci 
i młodzieży
• akcesoria 
i dodatki

WŁOSZCZOWA
ul. Wigury 2

tel. 603 511 525

W OFERCIE

sklep@stylovedzieciaki.pl
www.stylovedzieciaki.pl

StyLove.Dzieciaki 

ODZIEŻ OD POLSKICH PRODUCENTÓWROZMIARY 92-164
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REKLAMA

TARTAK „OLCZYK” sp. z o.o. zatrudni 
- pracowników do obróbki maszynowej drewna
- mechaników
- elektryków
- 0peratorów wózków widłowych
Chętnych prosimy o składanie CV na e-mail: kadry@tartakolczyk.pl lub osobiście w siedzibie firmy 

ŚWIDNO 1, 29-105 KRASOCIN, tel. 41/39-17-368 lub 516-574-277   

LIDER BRANŻY DRZEWNEJ
OGŁOSZENIE
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gmina moskorzew

W Zespole Placówek Oświa-
towych w Moskorzewie wyre-
montowano pokrycie dachowe, 
komin pieca oraz wymieniono 
całą stolarkę okienną i drzwio-
wą w budynku. 

Nowe okna i drzwi wstawiono 
też w budynku szkoły podstawo-
wej w Chlewicach. Na tym za-
kończył się pierwszy etap prac 
termomodernizacyjnych.

W przyszłym roku 
w Moskorzewie i Chlewicach 
budynki szkół zostaną do-
cieplone styropianem i zyskają 
elewację. W Moskorzewie wy-
mieniona zostanie też insta-
lacja elektryczna oraz zamon-
towany nowy piec centralnego 
ogrzewania na pellet. 

W Chlewicach, z kolei, po-
jawi się instalacja odgromo-
wa. To będzie ostatni etap 
prac termomodernizacyjnych 
w obu gminnych placówkach 
oświatowych.

Cała inwestycja pochłonie 
3,4 miliona złotych, z czego 
Unia Europejska dofinansuje 2 
miliony (68 procent), a pozo-
stałe 1,4 miliona pokryje gmi-
na Moskorzew z własnego bu-
dżetu. 

Dzięki projektowi termomo-
dernizacji samorząd zaoszczę-
dzi na kosztach ogrzewania 
swoich budynków oraz zużycia 
przez nie energii elektrycznej.

Rafał Banaszek

Nowy dach i okna w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie.

Pierwszy etap termomodernizacji 
szkół w gminie Moskorzew zakończony 

Zakończył się pierwszy etap termomodernizacji dwóch 
szkół podstawowych w Moskorzewie i Chlewicach. Pro-

jekt będzie realizowany jeszcze przez rok i pochłonie w su-
mie 3,4 miliona złotych.

Szkoła w Chlewicach wzbogaciła się o nowe okna oraz ogrodzenie.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

O   dacie 11 listopada pamię-
tały dzieci z Publicznego 

Przedszkola w Moskorzewie.

Dzieci z grupy starszej - „Bie-
dronki” wysłuchały prelekcji 
o Józefie Piłsudskim i opowiada-
nia o Święcie Niepodległości. Na-
stępnie pod okiem Anny Walasek 

© archiwum przedszkola
W taki sposób moskorzewskie przedszkolaki uczciły święto narodowe.

Moskorzewskie przedszkolaki 
pamiętały o święcie narodowym

wykonały pracę plastyczną pod 
tytułem Godło państwowe oraz 
plakat 11 listopad. 

Z kolei przedszkolaki z grupy Młod-
szej, czyli „Misie” poznały symbole na-
rodowe, wspólnie recytowały wiersz 
„Kto Ty jesteś?” oraz wraz z Elżbietą 
Treścińską wykonały chorągiewki. 
Cała społeczność przedszkolna od-
śpiewała też hymn Polski.
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gmina moskorzew

Kościół w Chlewicach po wielkim malowaniu. 
Niewielka świątynia wygląda jak pałac

210 tysięcy złotych kosztowały prace malarskie 
wnętrza kościoła parafialnego pod wezwaniem 

Świętego Jakuba Apostoła w Chlewicach. Wnętrze świą-
tyni wygląda „bosko”. 

Wnętrze kościoła w Chlewicach nawiązuje do pałacowej stylistyki. - Wszystkie elementy zdobnicze zostały wykonane z wielką precyzją - mówi proboszcz.    

Rafał Banaszek

Wykonane prace, jak mówi 
proboszcz parafii, ksiądz Grze-
gorz Kowalik, stanowiły konty-
nuację tego, co udało się zrobić 
w poprzednich latach jego po-
przednikom (ksiądz Kowalik ob-
jął tutaj probostwo w paździer-
niku 2018 roku). 

W ciągu dwóch ostatnich lat 
nowemu proboszczowi udało się 
przeprowadzić wiele prac remon-
towych w kościele. Skupimy się 
tylko na tym roku. 

Pomalowana przez krakow-
ską pracownię nawa i prezbite-
rium robią kolosalne wrażenie. 
Nadały nowy blask świątyni 
i maksymalnie ją rozjaśniły. 
Można powiedzieć, że XIX-
-wieczny styl architektoniczny 
niewielkiego kościoła w Chle- Proboszcz Grzegorz Kowalik przed odnowionym prezbiterium.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

wicach nawiązuje do pałaco-
wej stylistyki.

Wszystkie elementy zdobnicze 
zostały wykonane z wielką do-
kładnością i precyzją malarską. 
Pozostaną w kościele na poko-
lenia. Materiały zastosowane 
w pracach remontowych były 
drogie, ale trwałe, zaś wykonaw-
cy prac to profesjonaliści pracu-
jący przy zabytkach sakralnych 
najwyższej klasy – opowiada 
proboszcz parafii Chlewice, ksiądz 
Grzegorz Kowalik. 

Prace te były możliwe do zre-
alizowania dzięki funduszom 
pochodzącym ze sprzedaży 
działki parafialnej, tak zwanej 
„organistówki” w kwocie 125 ty-
sięcy złotych oraz ofiarom para-
fian w wysokości 65 tysięcy.

W przyszłym roku, jak Bóg 
pozwoli, planuję odnowienie 
ołtarza głównego i tutaj będę 
się ubiegał o dotację od Świę-
tokrzyskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków 
w Kielcach. Złożyłem także 
wniosek do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego o dotację na odnowienie 
ambony – opowiada proboszcz 
chlewickiej parafii.

Więcej informacji o inwe-
stycjach, jakie przeprowadził 
w ostatnich latach ksiądz Grze-
gorz Kowalik w parafii pod we-
zwaniem Świętego Jakuba Apo-
stoła, można znaleźć na stronie 
internetowej: www.chlewice.pl.

http://www.chlewice.pl
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RADEK
SKŁAD BUDOWLANY

Radków 27
tel. 502 430 825, 507 788 028

- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  - ROBOTY DROGOWE
- ROBOTY ZIEMNE  - USŁUGI BRUKARSKIE  - SKŁAD OPAŁU

P.P.H.U. 

zbiorniki na deszczówkę 
2000, 3000, 4000 litrów

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA

PELLET
· SOSNOWY   
· DĘBOWY 
· BRYKIET
tel. 606 330 307
sklep@pelterm.pl  
www.pelterm.pl

NAJWYŻSZA  JAKOŚĆ!
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- WYROBY Z MARMURÓW I GRANITÓW
- KONGLOMERATY
- SPIEKI KWARCOWE

BUDBER 
Żelisławiczki 45
29-145 Secemin
Kom. 600-945-287
Tel./Fax (34) 35-49-276

www.budber24.pl
biuro@budber24.pl

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 16:00

parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe
obudowy do kominków, lady sklepowe

BUDBER

REKLAMA

- PIACH BUDOWLANY
- PIACH DO WYLEWEK
- ZIEMIA OGRODOWA
- BETON TOWAROWY

- OGRODZENIA 
   BETONOWE

tel. 725 858 046
604 799 695

PIASKOWNIA 
“WOJCIECHÓW”

MAR-BET Mariusz Chruściel

WYLEWKI MASZYNOWE
mixokretem

721 046 197
Firma Handlowo-Usługowa

Gawron Seweryn
Ostrów 82, 29-105 Krasocin

email: wylewki.maszynowe@o2.pl

REKLAMA REKLAMA
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gmina secemin

Przedstawiciele Urzędu Gminy Secemin oddają hołd przy pomniku: (od lewej) Bog-
dan Wasik, Dominik Stawiarz, Tadeusz Piekarski, Izabela Drążkiewicz i Henryk Lis.

Rafał Banaszek

11 listopada gmina Secemin, jak co roku, uczci-
ła kolejną rocznicę odzyskania niepodległości 

przez nasz kraj. Obchody były w tym roku skrom-
ne z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny.

Na ulicy Jędrzejowskiej: (od lewej) Martyna Grzesik, podinspektor do spraw inwestycji i mienia komunalnego, wójt gminy Tadeusz Piekarski i Izabela 
Drążkiewicz, podinspektor do spraw gospodarki przestrzennej i komunalnej Urzędu Gminy Secemin; na małym zdjęciu - droga gminna z lotu ptaka.

Rafał Banaszek

800 metrów drogi za 800 tysięcy złotych. 
Ulica Jędrzejowska przebudowana

Święto państwowe w gminie 
Secemin rozpoczęła msza święta 
w miejscowym kościele parafial-
nym w intencji ojczyzny. Po nabo-
żeństwie uczestnicy udali się pod 
pomnik przy Urzędzie Gminy.

Tutaj cztery delegacje złoży-
ły kwiaty i zapaliły znicze. Byli to 
przedstawiciele Urzędu Gminy, 

Zakończyła się przebudowa prawie 800-metrowego od-
cinka ulicy Jędrzejowskiej w Seceminie. To ostatnia dro-

ga gminna w tej miejscowości, która wymagała remontu.

Symboliczne obchody Święta 
Niepodległości w gminie Secemin

Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Secemin, przewodniczący Rady Po-
wiatu Włoszczowskiego oraz człon-
kinie zespołu ludowego Złoty Kłos.

Wcześniej hołd bohaterom 
walki o wolność oddali również 
harcerze z Hufca ZHP Szczeko-
cińsko-Włoszczowskiego oraz 
miejscowe przedszkolaki.

© Urząd Gminy Secemin

W ramach inwestycji wykonano 
nową nawierzchnię asfaltową, jed-
nostronny chodnik o szerokości 1,5 
metra, oddzielony od jezdni pasem 

zieleni oraz pobocza z kruszywa. 
Wybudowano również 54 zjazdy 
z kostki brukowej na posesje miesz-
kańców oraz działki. Częściowo wy-

mieniono też przepusty drogowe 
oraz pogłębiono rów odwadniający.

Inwestycja pochłonęła w sumie 
808 tysięcy złotych, z czego 531 

tysięcy stanowiło dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, pozostałą kwotę zabez-
pieczyła gmina. Był to drugi etap 
przebudowy ulicy Jędrzejowskiej 
w Seceminie – w ubiegłym roku 
wyremontowano pierwszy odci-
nek o długości 257 metrów. Ulica 
Jędrzejowska to ważny ciąg ko-
munikacyjny w kierunku gminy 
Radków.

© Rafał Banaszek
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wydarzenia

Tablety dla uczniów "Czarnieckiego". 
Pomógł poseł Bartłomiej Dorywalski

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Szkoła średnia przy ulicy 
Koniecpolskiej wzbogaciła się 
o nowy sprzęt komputerowy 
dzięki staraniom posła Bartło-
mieja Dorywalskiego. Przeka-
zanie tabletów miało miejsce 
30 października.

Jestem wdzięczny panu po-
słowi za kolejną pomoc dla na-
szej szkoły. Tablety otrzymają 
uczniowie, którzy mają proble-
my związane z brakiem sprzętu 
komputerowego i połączenia 
internetowego w domach. Ta-
blety bardzo nam się przydadzą 
do zdalnego nauczania – mó-
wił Marek Ledwoch, dyrektor 
„Czarnieckiego”.

10-calowe tablety z etui, 
klawiaturą i dostępem do In-

Rafał Banaszek

Bartłomiej Dorywalski przekazuje tablety dyrektorowi Markowi Ledwochowi.

25 nowych, markowych tabletów z dostępem do Interne-
tu o wartości około 25 tysięcy złotych otrzymał Zespół 

Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego. 

ternetu zostały wypożyczone 
młodzieży do domów na czas 
zdalnej nauki. Po wznowieniu 

pracy szkół będą wykorzysty-
wane z powodzeniem w na-
uczaniu stacjonarnym.

C i e s z ę 
się, że po 
raz kolej-

ny mogłem pomóc – 
tym razem młodzieży 
szkolnej. Nowa rze-
czywistość związana 
z pandemią wymu-
siła na uczniach po-
zostanie w domach. 
Mam nadzieję, że 
przekazany szkole 
sprzęt komputerowy 
przyda się i będzie 
dobrze i długo służył 
naszym uczniom.

Bartłomiej 
Dorywalski

© Rafał Banaszek

Szpital zakaźny we Włoszczowie. 
Oddziały zamknięte, poradnie funkcjonują

Rafał Banaszek

Po 9 listopada wszystkie oddziały 
przestały funkcjonować, a pacjenci 
przewiezieni do innych szpitali. 
Działają poradnie oraz pracownie 
diagnostyczne w pełnym zakresie.

Decyzję o przekształceniu szpi-
tala w zakaźny podjął wojewoda 
świętokrzyski nie konsultując jej 
wcześniej ani z dyrektorem szpita-
la, ani ze Starostwem Powiatowym 
- właścicielem lecznicy.

30 października wojewoda po-
lecił Zespołowi Opieki Zdrowot-
nej we Włoszczowie, w ramach 
drugiego poziomu zabezpieczenia 
świadczeń, zapewnienie w okresie 
od 9 listopada do odwołania 167 
łóżek, w tym 5 łóżek intensywnej 
terapii z kardiomonitorem oraz 
z możliwością prowadzenia tle-
noterapii i wentylacji mechanicz-
nej dla pacjentów z podejrzeniem 
bądź potwierdzonym zakażeniem 
koronawirusem. Zabezpieczony personel szpitala przed wejściem do tzw. strefy czerwonej.

Od 9 listopada Szpital imienia Jana Pawła II we 
Włoszczowie został przekształcony w jednoimienny 

i przystosowany jedynie do leczenia osób zakażonych 
koronawirusem. Jak działa w nowej rzeczywistości? 

© Rafał Krupa

Zadanie to wydawało się niezwy-
kle trudne, wręcz niemożliwe do 
wykonania. Główny problem pole-
gał na tym, że we włoszczowskim 
szpitalu nigdy nie było oddziału 
zakaźnego, w związku z tym bra-
kowało tutaj lekarzy specjalistów 
w tej dziedzinie, pielęgniarek oraz 
odpowiedniego sprzętu. 

Decyzja zapadła dodatkowo 
w trudnym dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej momencie, gdy dyrek-
tor jednostki Rafał Krupa przeby-
wał w izolacji po zakażeniu koro-
nawirusem, podobnie jak znaczna 
część załogi. Mimo problemów ka-
drowych szpital postanowił wyko-
nać decyzję wojewody, organizując 
już w pierwszym tygodniu około 
60 łóżek covidowych. 

Jesteśmy gotowi do przyjęcia 
kolejnych pacjentów – w tym 
celu będziemy rozszerzać ilość 
łóżek. Na razie wszystko jest 

pod kontrolą. Nie mamy pro-
blemów z brakiem personelu 
przy takiej ilości łóżek – opo-
wiadał Rafał Krupa w połowie 
listopada.   

Dyrektor szpitala zwrócił się jed-
nocześnie do wojewody o zmniej-
szenie liczby łóżek ze 167 do 152, 
w tym 10 tak zwanych respirato-
rowych. Wojewoda zgodził się, wy-
dając nową decyzję 17 listopada. 

Warto podkreślić, że na dotych-
czasowych zasadach udzielane są 
w dalszym ciągu świadczenia dla 

pacjentów niezakażonych korona-
wirusem w ramach poradni spe-
cjalistycznych, nocnej i świątecznej 
opieki medycznej, podstawowej 
opieki zdrowotnej, działalności 
hospicjum, rehabilitacji dziennej, 
działu fizjoterapii oraz programów 
lekowych. Wcześniej trzeba umó-
wić telefonicznie wizytę.

Pacjenci niecovidowi z powiatu 
włoszczowskiego, którzy wymaga-
ją hospitalizacji lub pomocy w sta-
nach nagłego zagrożenia zdrowia 
lub życia na Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym, muszą niestety ko-
rzystać z sąsiednich szpitali, przede 
wszystkim placówki w Końskich.

Decyzja o przekształceniu szpi-
tala w zakaźny wywołała burzę we 
Włoszczowie - piszemy o tym wię-
cej na kolejnej stronie.  
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NAGROBKI
PRODUKCJA i MONTAŻ

SPRZEDAŻ HURTOWA i DETALICZNA

Decor Granite
ul. Wschodnia 2, 29-100 Włoszczowa

www.decorgranite.pl  tel.  785 722 981

NA PLACU FIRMY DUŻY WYBÓR 
GOTOWYCH NAGROBKÓW 

DOSTĘPNYCH OD RĘKI

ATRAKCYJNE CENY
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH  

DO KAŻDEGO NAGROBKA  WAZON LUB ŁAWKA GRATIS

REKLAMAREKLAMA
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Burza wokół jednoimiennego szpitala 
we Włoszczowie. Opozycja przeciwna

Rafał Banaszek

Największymi przeciwnikami 
byli radni Polskiego Stronnictwa 
Ludowego i Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, a także burmistrz 
Włoszczowy. Swoje obawy wyra-
zili oni między innymi 29 paź-
dziernika na sesji Rady Miejskiej.

Radni chcieli wiedzieć przede 
wszystkim, co się stanie z przy-
chodniami i oddziałami, obec-
nie leczonymi pacjentami, jak 
będzie wyglądała dalsza opieka 
medyczna w naszym mieście. 
W wielu wypowiedziach przewi-
jało się zwłaszcza jedno zasadni-
cze pytanie: dlaczego to właśnie 
we Włoszczowie ma powstać 
szpital zakaźny, a nie w dużych 
ośrodkach miejskich. 

Ale to był dopiero początek 
burzliwego dnia. 29 paździer-
nika, tuż przed zwołaną w try-
bie nadzwyczajnym sesją Rady 
Powiatu w starostwie, przed 
budynkiem szpitala burmistrz 
Włoszczowy wraz z grupą rad-

Decyzji przekształcenia szpitala w covidowy sprzeciwili się burmistrz wraz z radnymi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
© Rafał Banaszek

nych Polskiego Stronnictwa 
Ludowego i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej zorganizowali 
konferencję prasową. Wszyscy 
wyrazili swoje niezadowole-
nie i sprzeciw wobec decyzji 
przekształcenia całego szpitala 
w covidowy.

Burzliwy dzień zakończyła 
sesja nadzwyczajna Rady Po-
wiatu, która odbyła się w trybie 
zdalnym. Na sali konferencyj-
nej starostwa obecni byli głów-
nie wnioskodawcy jej zwołania 
– radni opozycyjni, przewod-
niczący rady oraz dwaj staro-
stowie włoszczowscy. Dyskusja 
trwała non stop prawie 4 go-
dziny i transmitowana była na 
żywo w Internecie (obejrzało ją 
około pół tysiąca widzów).

Radni opozycyjni dopytywali 
o to samo, co miejscy kilka go-
dzin wcześniej, a mianowicie: co 
się stanie z oddziałami i porad-
niami, czy uda się je później od-

Decyzja wojewody w sprawie przeznaczenia Szpitala 
imienia Jana Pawła II we Włoszczowie tylko dla cho-

rych na koronawirusa wywołała sporo kontrowersji we 
Włoszczowie. Wielu skrytykowało ten pomysł.

© Rafał Banaszek
Radnym opozycyjnym (z prawej) zarzucono politykierstwo i bicie piany.

budować, czy pomoże w tym fi-
nansowo wojewoda, a także czy 
pacjenci z innymi, niż covido-
wymi schorzeniami, będą mieli 
zapewnioną u nas opiekę me-
dyczną na przykład na Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym, czy 
personel nie odejdzie ze szpitala 
po przekształceniu go w zakaźny 
i jaka będzie w ogóle przyszłość 
Zespołu Opieki Zdrowotnej po 
ustaniu pandemii.

Pytających oskarżano o bicie 
piany i politykierstwo. Przekaz 
władzy był jeden – tymczasowy 

szpital zakaźny musi u nas po-
wstać, bo rośnie lawinowo liczba 
zakażeń i lepiej mieć wolne miej-
sce u siebie w razie choroby, niż 
szukać go w innych szpitalach.

Mam nadzieję, że to trafna 
decyzja i uratuje wiele osób 
–podsumował dyskusję sta-
rosta Dariusz Czechowski. – 
Będzie to dla dobra powiatu 
włoszczowskiego, a pacjenci 
znajdą pomoc blisko swojego 
miejsca zamieszkania – doda-
ła przedstawicielka wojewody 
świętokrzyskiego Janina Mi-
kołajczyk.

Dzień po sesji, 30 paździer-
nika wojewoda wydał decyzję 
nakazującą szpitalowi zorga-
nizowanie od 9 listopada 167 
łóżek covidowych - później, na 
wniosek dyrektora, zmniejszył 
tę liczbę do 152.

https://www.youtube.com/watch?v=aqQSazVpnlE
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Tragiczne żniwo koronawirusa 
w święto zmarłych. 9 zgonów w 3 doby

Dom Pomocy Społecznej - największe ognisko koronawirusa w ostatnim miesiącu.
© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Początek listopada był najtragiczniejszy od po-
czątku pandemii - w ciągu tylko trzech dób, to 

jest od Dnia Wszystkich Świętych do 4 listopada 
na Covid-19 zmarło aż 9 mieszkańców powiatu 
włoszczowskiego. To był rekord zgonów.

Bardzo trudna sytuacja pa-
nowała między innymi w Domu 
Pomocy Społecznej we Włosz-
czowie, który był najwięk-
szym ogniskiem koronawirusa 
w ostatnim miesiącu – zacho-
rowało tutaj ponad 30 osób, 
trzech pensjonariuszy zmarło. 

Zakażenia pojawiły się też 
w urzędach gmin i starostwie – 
niektóre instytucje zamknięto 
dla petentów w obawie przed ko-
lejnymi zarażeniami. Wirus nie 

Zmarł 26-latek zarażony koronawirusem. 
Bulwersującą sprawę bada prokuratura

Rafał Banaszek

Mężczyzna został przywieziony do 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
3 listopada po południu. Uskarżał się 
na ból brzucha. Jego stan był poważny 
- miał chłoniaka i był po kilku chemio-
terapiach. Wykonano mu szybki test 
na obecność koronawirusa – wynik 
okazał się pozytywny.

Włoszczowski SOR nie chciał jed-
nak przyjąć mężczyzny na oddział 

We włoszczowskim szpitalu zmarł młody człowiek, który miał nowotwór i dodatkowo koronawirusa.

oszczędził też znanych samorzą-
dowców i wielu urzędników.  

Do 20 listopada łączna licz-
ba zakażonych koronawiru-
sem w powiecie włoszczow-
skim od początku pandemii 
przekroczyła 700 (aktywnych 
przypadków było około 150). 
20 mieszkańców zmarło od 
początku pandemii, a ponad 
500 wyzdrowiało. Najwięcej 
na kwarantannie przebywało 
w listopadzie około 700 osób.

zakaźny, gdyż – jak tłumaczy dyrekcja 
- pacjent wymagał leczenia w ośrodku 
specjalistycznym w trzecim poziomie 
zabezpieczenia - w związku z choro-
bami współistniejącymi. Lekarz wrę-
czył załodze karetki odmowę przyjęcia 
i polecił zabranie pacjenta do innego 
szpitala.

Jak się dowiedzieliśmy od dyrekcji 
ZOZ Włoszczowa, mężczyźnie zna-

leziono wolne miejsce w szpitalu za-
kaźnym w Starachowicach, jednak 
pacjent tam nie pojechał.

Jak twierdzi kierownictwo Świę-
tokrzyskiego Centrum Ratownic-
twa Medycznego i Transportu Sa-
nitarnego w Kielcach, ponieważ nie 
było wolnych miejsc w pobliskich 
szpitalach, a stan 26-latka poprawił 
się, zdecydowano, że chory pojedzie 

do domu samochodem ze swoją ro-
dziną. I tak się stało.

Jednak po pewnym czasie stan 
mężczyzny pogorszył się i w godzi-
nach wieczornych wrócił ponownie 
do Włoszczowy. Szpitalny Oddział 
Ratunkowy w dalszym ciągu nie 
chciał się zgodzić na przyjęcie pacjen-
ta onkologicznego z koronawirusem.

Siostra 26-latka, która go przywio-
zła, zwróciła się więc o pomoc do sto-
jącego w pobliżu szpitala policyjnego 
patrolu. Funkcjonariusze podjęli in-
terwencję. W ostateczności pacjent 
został przyjęty na oddział. Dyrekcja 
szpitala podkreśla, że wizyta policji 
nie miała wpływu na decyzję lekarzy.

Zgodnie z procedurami, mężczyzna 
został skierowany do tak zwanej strefy 
buforowej SOR - dla pacjentów podej-
rzanych o Covid-19. Zlecone zostały 
mu badania diagnostyczne i zasto-
sowano wstępne leczenie. Jednakże 
stan pacjenta ulegał pogorszeniu.

Po około sześciu godzinach pobytu 
w szpitalu doszło do zatrzymania pra-
cy serca u młodego mężczyzny. Na-
tychmiast rozpoczęto akcję reanima-
cyjną, która okazała się nieskuteczna 
i pacjent zmarł.

Sprawę śmierci 26-letniego miesz-
kańca gminy Włoszczowa bada pro-
kuratura.  Postępowanie wyjaśniające 
prowadzą też Świętokrzyski Oddział 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Kielcach oraz nasz szpital.

26-letni mężczyzna z gminy Włoszczowa zmarł 3 listo-
pada po tym, jak trafił w tym samym dniu do szpita-

la. Miał nowotwór i dodatkowo koronawirusa. Sprawę jego 
śmierci bada prokuratura. Dlaczego?

© Rafał Banaszek
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REKLAMA

29-100 Włoszczowa, ul. Żwirki 38
www.ubezpieczeniadlakazdego.pl

e-mail: prestige@biznespoczta.pl

kom. 604 289 855

W naszej ofercie
ubezpieczenia:

- samochodów 
  OC, AC, NNW
- domów, mieszkań
- firm, OC działalności
- gospodarstw rolnych
- ubezpieczenia podróży
- na życie

Kompleksowo pomagamy i doradzamy

TOMEX• ROLETY • BRAMY GARAŻOWE 
OKNA  I  DRZWI

SALON SPRZEDAŻY:  TOMEX Krzysztof  Tomczyk 
1. Włoszczowa  ul. Sienkiewicza 16 (obok Salonu PLAY)

tel. 506 180 713 - 513 416 994      e-mail: tomexokna77@onet.pl
2. Koniecpol, Rynek 38

OKNA  ENERGOOSZCZĘDNE
SOFTLINE 0,6 W/m2K

DACHPOLL
Włoszczowa, ul. Kolejowa 5

tel. 41 394 36 88, www.dachpoll.pl

PRODUCENT  POKRYĆ  DACHOWYCH

BLACHODACHÓWKI

BLACHY TRAPEZOWE

AKCESORIA DACHOWE

+ POMIAR    + WYCENA+ TRANSPORT GRATIS

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA
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Rafał Banaszek

Setki uczestników strajku kobiet we 
Włoszczowie. Młodzi ludzie na ulicy

Marsz rozpoczął się wieczo-
rem w rynku na Placu Wolności, 
skąd uczestnicy przeszli ulicami 
miasta skandując hasła sprzeci-
wu wobec partii rządzącej, zna-
ne z innych miast w Polsce.

Niesamowita energia, kilka-
set manifestujących młodych 
osób. Tak liczne i spontaniczne 
zgromadzenia były we Włosz-
czowie ostatnio chyba w latach 
80! Bardzo przyjazne przyjęcie 
przez przechodniów i kierow-
ców - oklaski, trąbienie, otwie-
ranie parasolek. Hasła i okrzyki 
podobne jak w innych miejscach 
protestów – opisywał na swoim 
facebooku znany włoszczowski 
regionalista Michał Staniaszek. Setki młodych ludzi wzięły udział w demonstracji we Włoszczowie przeciwko władzy rządowej. 

REKLAMA

© archiwum prywatne

28 października we Włoszczowie odbył się protest ko-
biet i młodzieży przeciwko decyzji Trybunału Kon-

stytucyjnego i zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Skan-
dowały setki osób.
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Ewa Napora z Kluczyc wydała swoją 
24 książkę. To baśnie dla dzieci 

Rafał Banaszek

Przygotowałam dla was dzieci 
baśnie o Powiecie Włoszczow-
skim. Przybliżyłam wam miej-
scowości, które znajdują się 
w naszym powiecie. Czytając te 
historie dowiecie się wielu cieka-
wych rzeczy – napisała autorka, 
która zadedykowała baśnie swoim 
wnuczętom.

Książka Ewy Napory opatrzona 
jest dodatkowo ilustracjami (ob-
razami) jej autorstwa. Publikację 
można nabyć u autorki w gminie 
Secemin. To może być wspaniała 
lektura dla dzieci na długie, zimo-
we wieczory, które przed nami…  

Ewa Napora, z domu Borow-
ska, urodziła się w Janowie 
Lubelskim. Obecnie mieszka 
w Kluczycach. Pisarka, poetka, 
malarka, hafciarka, koronkarka, Ewa Napora z Kluczyc prezentuje swoją 24 książkę.

© Rafał Banaszek

Rafał Banaszek

Skierowany on był do wszyst-
kich uczniów i przedszkolaków. 
Łącznie wpłynęło 68 prac. Jury 
przyznało nagrody w trzech kate-
goriach wiekowych. 

Nagrody rzeczowe wręczono 
laureatom dwóch najmłodszych 
kategorii. Zwycięzcy trzeciej ka-
tegorii zostaną nagrodzeni po po-
wrocie do szkoły.

Nagrody książkowe ufundowali 
ksiądz Wiesław Chęcina - pro-
boszcz parafii Świętego Wawrzyń-
ca w Kluczewsku oraz dyrektor 
szkoły Irena Orzechowska.

Zwycięzcy konkursu w najmłodszej kategorii wiekowej - przedszkolaków.

LAUREACI KONKURSU
Przedszkole: 1. Antonina Dębowska, 
2. Amelia Kowalczyk, 3. Julia Ludynia; 
klasy 1-3: 1. Liliana Owsikowska i Ty-
moteusz Kowalczyk, 2. Weronika Dusza 
i Michał Prokop, 3. Zuzanna Hyska i Mi-
chał Krupski; klasy 4-8: 1. Aleksandra 
Borowiecka i Karolina Śpiechowicz, 2. 
Adrianna Prokop i Oliwier Kluza, 3. 
Blanka Celebańska i Kacper Ławiński.

Kartka urodzinowa dla świętego Jana 
Pawła II w papieskiej szkole w Kluczewsku

Ogłoszenie 
Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu 
Włoszczowskiego 

działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. 
o gospodarce nieruchomo-
ściami informuje, że w dniach 
18.11.2020–09.12.2020 na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego we 
Włoszczowie przy ul. Wiśnio-
wej 10 oraz Urzędu Gminy we 
Włoszczowie przy ul. Partyzan-
tów 14 został wywieszony wy-
kaz nieruchomości położonych 
w obrębach ewidencyjnych 06 
i 08 m. Włoszczowa, stanowią-
cych własność Powiatu Włosz-
czowskiego, przeznaczonych do 
dzierżawy. Ponadto wykaz zo-
stał zamieszczony na stronach 
internetowych urzędu: www.
powiat-wloszczowa.pl i www.
starostwo.wloszczowa.eobip.pl.                                                                  

Przewodniczący 
Zarządu Powiatu                                                                                                             

/-/ Dariusz Czechowski

Baśnie z powiatu włoszczowskiego” – taki tytuł 
nosi najnowsza książka napisana przez Ewę Na-

porę, pisarkę i poetkę z Kluczyc.  

działaczka społeczna, a ostat-
nio wielka pasjonatka fotografii. 
Członkini zespołu ludowego Cy-
raneczka w Psarach. 

Uczestniczy w konkursach li-
terackich, gdzie jest również 
jurorem i bierze czynny udział 
w wystawach. Dużo udziela się 
społecznie i charytatywnie, pro-
wadząc między innymi warsztaty 
plastyczne dla dzieci, czy przeka-
zując swoje prace na licytacje.  

Zdobyła wiele nagród i wy-
różnień, między innymi w 2012 
roku otrzymała nagrodę starosty 
włoszczowskiego za całokształt 
twórczości oraz zaangażowanie 
w propagowaniu różnych dzie-
dzin kultury. W 2019 roku ob-
chodziła 25-lecie swojej pracy 
artystycznej. 

© Rafał Banaszek

Z  okazji 100. rocznicy urodzin patrona szkoły 
w Kluczewsku zorganizowano konkurs plastycz-

ny „Kartka urodzinowa dla św. Jana Pawła II”.

© SP Kluczewsko

http://www.powiat-wloszczowa.pl
http://www.powiat-wloszczowa.pl
http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
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Respirator i kardiomonitor od Fundacji 
Jesteśmy Blisko i firmy ZPUE dla szpitala

Rafał Banaszek

Aparaturę odebrał od prezes fun-
dacji Marty Szewczyk-Wypychewicz 
dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
Rafał Krupa. Był to odzew na apel dy-
rektora szpitala do lokalnych przed-
siębiorców i ludzi dobrej woli o pomoc 
w doposażeniu oddziałów w specjali-
styczny sprzęt.

Warto podkreślić, że do tej pory 
na działania związane z walką z ko-
ronawirusem włoszczowska orga-
nizacja oraz ZPUE przeznaczyły 
blisko 300 tysięcy złotych. Oprócz 
respiratora i kardiomonitora udało 
się zakupić też kilka koncentrato-
rów tlenu i setki pakietów ochrony 
osobistej. Środki te trafiły do 24 in-

Małgorzata Wypychewicz i Marta Szewczyk-Wypychewicz przy respiratorze i kardiomonitorze, które trafiły do szpitala.
© archiwum fundacji

Przekazanie sprzętu dyrekcji włoszczowskiego szpitala.
© archiwum fundacji

stytucji na terenie całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 

Dodatkowo, włoszczowska orga-
nizacja zakupiła i przekazała na rzecz 
lokalnej społeczności automatyczne 
dozowniki do płynu dezynfekcyjnego, 
które stanęły w strategicznych punk-
tach w mieście, między innymi Urzę-
dzie Gminy, Starostwie Powiatowym, 
czy w przedszkolach samorządowych.

Kochani, bądźmy dobrej myśli! 
Razem wygramy tę nierówną walkę 
i niebawem (szczerze w to wierzy-
my) wrócimy do świata, jaki znamy 
sprzed pandemii – mówi Małgorzata 
Wypychewicz, założycielka Fundacji 
Jesteśmy Blisko.

12listopada Fundacja Jesteśmy Blisko wspólnie z firmą ZPUE 
przekazały do szpitala respirator i kardiomonitor. Dotych-

czas na działania związane z koronawirusem te dwie instytucje 
przeznaczyły blisko 300 tysięcy złotych.  
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wydarzenia

Kolejny rekord fundacji – zebrała aż 
600 tysięcy złotych z tytułu 1% podatku  

Przedstawiciele Związku Emerytowanych Nauczycieli Ziemi Włoszczowskiej z otrzymanym suplementem diety.

Rafał Banaszek

Włoszczowska organizacja 
pozyskała w sumie 720 opako-
wań leku dzięki wsparciu posła 
Bartłomieja Dorywalskiego. Su-
plementy zostały przekazane do 
domów pomocy społecznej, klu-
bów seniora oraz stowarzyszeń 
i związków zrzeszających eme-
rytów i rencistów z powiatu.

Rafał Banaszek

Zdrowe i silne - takie  
będą stawy i kości se-

niorów z naszego powiatu.  
A to wszystko dzięki daro-
wiźnie rzeczowej od  firmy 
Adamed Pharma, którą 
otrzymała Fundacja Jeste-
śmy Blisko.

Władze fundacji i wolontariusze prezentują kwotę, którą udało się zebrać z odpisu 1% podatku.

O tym, że 1% ma wielką moc, 
Fundacja Jesteśmy Blisko prze-
konała się niejednokrotnie po-
magając swoim podopiecznym 
w powrocie do zdrowia oraz zmie-
niając nasze lokalne otoczenie.

© archiwum fundacji

W  ramach kampanii 1% na konto włoszczowskiej orga-
nizacji wpłynęło prawie 600 tysięcy złotych. To o po-

nad 230 tysięcy więcej, niż w roku ubiegłym.

Obecnie pod naszą opieką 
znajduje się blisko 500 osób 
chorych i niepełnosprawnych. 
1% naszego podatku to dla 
nich wyjątkowa szansa na po-
wrót do zdrowia, na powrót 

do całkowitej lub częściowej 
sprawności. To właśnie te małe 
kwoty, które napływają do nas 
z całej Polski pozwalają nam 
nieść realną pomoc dla najbar-
dziej potrzebujących – mówi 

Marta Szewczyk-Wypychewicz, 
prezes fundacji.

Fundacja Jesteśmy Blisko dzia-
ła już od ponad 10 lat. Rekord 
wpływu z 1% naszego podatku 
to najlepszy prezent, jaki mogła 
otrzymać na tak wyjątkowy jubi-
leusz. Zgromadzone w ramach ak-
cji środki finansowe są w 100% do 
wykorzystania przez podopiecz-
nych włoszczowskiej organizacji, 
która jako jedna z nielicznych 
w kraju nie pobiera od nich pro-
wizji za prowadzenie subkont. Te-
goroczny wpływ z 1% sprawił, że 
w ogólnopolskim rankingu Fun-
dacja Jesteśmy Blisko znalazła się 
na 166 miejscu w grupie 8743 or-
ganizacji gromadzących wpływy 
z 1% podatku. 

Jesteśmy dumni z tego, że tak 
wiele osób nam ufa i to właśnie 
naszej organizacji przekazu-
je ten 1%. To dla nas bardzo 
ważne, a podatników nic nie 
kosztuje. Dzięki tym środkom 
możemy zmieniać otaczającą 
nas rzeczywistość i codzienność 
naszych podopiecznych. Życie 
bywa przewrotne i czasem po-
jawiają się sytuacje, z którymi 
trudno poradzić sobie samemu. 
Dlatego jesteśmy my, a z pomo-
cą ludzi wielkich serc możemy 
nieść realną pomoc tym, któ-
rzy najbardziej jej potrzebują 
- twierdzi Marta Szewczyk-Wy-
pychewicz.

Seniorzy otrzymali od włoszczowskiej 
fundacji suplement diety na zdrowe stawy

© archiwum fundacji
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 przy ulicy Młynarskiej .

Funkcjonalne, słoneczne mieszkania z balkonami i tarasami, 

parking podziemny, plac rekreacyjny, nowoczesne lokale 

usługowe, sklepy, gabinety...

Ceny mieszkań  już od 3800 zł za m2 ! 

To wszystko blisko Rynku we Włoszczowie

Nowy Młyn to nowy styl mieszkania.

Lwy Inwestycje Deweloper
Iwona Wielgus

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ TRWA

+ 48 693 000 150

NOWY MŁYN WŁOSZCZOWA
www.nowymlynwloszczowa.pl

REKLAMA
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              Włoszczowa, dn. 2020.11.16
Znak: GKN.6821.1.11.2020.TS                      

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na 
wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego 

    o r z e k a m :
uznać działki gruntu położone w obrębie Bebelno Wieś gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 25, 44, 61, 98, 122, 190, 191, 192, 201, 202, 214, 230, 233, 276, 287, 293, 
321, 350, 418, 431, 441, 457, 501, 514, 1023 za mienie gromadzkie. 

U z a s a d n i e n i e
Dnia 04.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie 

administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 
Bebelno Wieś gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 25, 44, 61, 
98, 122, 190, 191, 192, 201, 202, 214, 230, 233, 276, 287, 293, 321, 350, 418, 431, 441, 457, 501, 
514, 1023. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień uzyskanych od 
mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania powyższych 
nieruchomości ustalono, że na terenie obrębu Bebelno Wieś w roku 1973r. przeprowadzone 
zostało scalenie gruntów. Z uwagi na powyższe mieszkańcy wsi Bebelno Wieś stwierdzili, iż drogi 
te istniały przed 1963 rokiem jednak w wyniku scalenia zmieniło się ich położenie oraz przebieg. 
Ponadto uzyskano informację, iż przedmiotowe nieruchomości zarówno przed scaleniem jak 
i po jego przeprowadzeniu stanowiły drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców i korzystali 
z nich wszyscy mieszkańcy wsi Bebelno Wieś. Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy 
z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie 
przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie 
przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe 
i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę 
oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, 
należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego 

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie 
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu 
terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia 
odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich 
stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). 
Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie 
cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest 
decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do 
wniesienia odwołania, zrzekają się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu. 

Podane do wiadomości poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, 2. Umieszczenie 
w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Włoszczowa, 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa, 5. Umieszczenie na tablicach 
ogłoszeń wsi Bebelno Wieś, 6. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

              Włoszczowa, dn. 2020.11.16
Znak: GKN.6821.1.14.2020.TS                                                                 

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 
po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania 
administracyjnego    

o r z e k a m :
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Danków Duży gm. Włoszczowa, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka Nr 645 za mienie gromadzkie.  

U z a s a d n i e n i e
Dnia 09.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa 

postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości 
położonej w obrębie Danków Duży gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka Nr 645. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień 
uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu 
użytkowania powyższej nieruchomości stwierdzono, że ww. działka została wydzielona 
w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Danków Duży, jako 
droga dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniała przed 1963 rokiem, 
istnieje do chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy wsi Danków Duży. 
Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia 
komunalnego, zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące 
dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe 
i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe 
pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa wykorzystywane są wspólnie 
przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego 

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po 
upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 
z późn. zm.) w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej 
niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły 
się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony 
prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz 
także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można 
zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają 
się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.

Podane do wiadomości poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, 2. 
Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 3. Umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa, 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa, 5. 
Umieszczenie na tablicach ogłoszeń wsi Danków Duży, 6. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

              Włoszczowa, dn. 2020.11.16
Znak: GKN.6821.1.13.2020.TS                                                               

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 
po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania 
administracyjnego   

o r z e k a m :
uznać działki gruntu położone w obrębie Danków Mały gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 258, 266, 268 za mienie gromadzkie.   

U z a s a d n i e n i e
Dnia 10.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa 

postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości 
położonych w obrębie Danków Mały gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki Nr 258, 266, 268. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień 
uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu 
użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały wydzielone 
w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Danków Mały, jako drogi 
dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do 
chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Danków Mały. Do mienia gminnego 
zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art. 
48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, 
użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają 
nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa 
wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej 
decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego 

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po 
upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 
z późn. zm.) w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej 
niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły 
się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony 
prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz 
także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można 
zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają 
się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu. 

Podane do wiadomości poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, 2. 
Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 3. Umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa, 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa, 5. 
Umieszczenie na tablicach ogłoszeń wsi Danków Mały, 6. Ogłoszenie w prasie lokalnej. 

OGŁOSZENIA               Włoszczowa, dn. 2020.11.16
Znak: GKN.6821.1.10.2020.TS                                            

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na 
wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego  

    o r z e k a m :
uznać działki gruntu położone w obrębie Bebelno Kolonia gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 18, 29, 49, 119, 147, 176, 184, 238, 239, 249, 260, 287, 332, 334, 426, 427, 
428, 429, 488, 528, 532, 580, 599  za mienie gromadzkie.  

U z a s a d n i e n i e
Dnia 03.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie 

administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 
Bebelno Kolonia gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 18, 29, 49, 
119, 147, 176, 184, 238, 239, 249, 260, 287, 332, 334, 426, 427, 428, 429, 488, 528, 532, 580, 599. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców 
wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania powyższych nieruchomości 
ustalono, że na terenie obrębu Bebelno Kolonia w roku 1973r. przeprowadzone zostało scalenie 
gruntów. Z uwagi na powyższe mieszkańcy wsi Bebelno Kolonia stwierdzili, iż drogi te istniały 
przed 1963 rokiem jednak w wyniku scalenia zmieniło się ich położenie oraz przebieg. Ponadto 
uzyskano informację, iż przedmiotowe nieruchomości zarówno przed scaleniem jak i po jego 
przeprowadzeniu stanowiły drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców i korzystali z nich 
wszyscy mieszkańcy wsi Bebelno Kolonia. Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy 
z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie 
przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie 
przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe 
i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę 
oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, 
należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego 

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie 
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu 
terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia 
odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich 
stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). 
Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie 
cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest 
decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do 
wniesienia odwołania, zrzekają się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu. 

Podane do wiadomości poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, 2. Umieszczenie 
w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Włoszczowa, 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa, 5. Umieszczenie na tablicach 
ogłoszeń wsi Bebelno Kolonia, 6. Ogłoszenie w prasie lokalnej.
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              Włoszczowa, dn. 2020.11.16
Znak: GKN.6821.1.12.2020.TS                                                                 

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 
po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania 
administracyjnego    

o r z e k a m :
uznać działkę gruntu położoną w obrębie Boczkowice gm. Włoszczowa, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka Nr 544 za mienie gromadzkie.  

U z a s a d n i e n i e
Dnia 08.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa 

postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości 
położonej w obrębie Boczkowice gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka Nr 544. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień 
uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu 
użytkowania powyższej nieruchomości stwierdzono, że ww. działka została wydzielona 
w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Boczkowice, jako droga 
dojazdowa do pól i posesji mieszkańców. Droga ta istniała przed 1963 rokiem, istnieje do 
chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy wsi Boczkowice. Do mienia gminnego 
zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie 
natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom 
wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej 
mieniem gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że 
w/w nieruchomości, o których mowa wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, 
należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego 

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po 
upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
256 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec 
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić 
nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli 
wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem 
zrzeczenia się przez strony prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy 
ostateczności przez decyzję, lecz także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest 
decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając 
się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają się zatem równocześnie prawa wniesienia 
skargi do sądu. 

Podane do wiadomości poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, 2. 
Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 3. Umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa, 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa, 5. 
Umieszczenie na tablicach ogłoszeń wsi Boczkowice, 6. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

              Włoszczowa, dn. 2020.11.16
Znak: GKN.6821.1.15.2020.TS                                                                 

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego na 
wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania administracyjnego    

o r z e k a m :
uznać działki gruntu położone w obrębie Dąbie gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów 
jako działki Nr 5, 6, 12, 15, 39, 107, 150, 171, 194, 227, 254, 255, 256, 266, 267, 316, 357, 358, 373, 395, 
404/1, 404/2, 504/1, 504/2, 588/1, 588/2, 592, 604, 618, 638, 660, 681, 694, 709/1, 709/2, 710/1, 
710/2, 716, 743, 753, 823/1, 823/2, 850, 888, 889, 899, 900, 919, 943, 951 za mienie gromadzkie.   

U z a s a d n i e n i e
Dnia 11.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie 

administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 
Dąbie gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 5, 6, 12, 15, 39, 107, 
150, 171, 194, 227, 254, 255, 256, 266, 267, 316, 357, 358, 373, 395, 404/1, 404/2, 504/1, 504/2, 
588/1, 588/2, 592, 604, 618, 638, 660, 681, 694, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 716, 743, 753, 823/1, 
823/2, 850, 888, 889, 899, 900, 919, 943, 951. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na 
podstawie wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia 
sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały wydzielone 
w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Dąbie, jako drogi dojazdowe do pól 
i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają 
z nich wszyscy mieszkańcy wsi Dąbie. Do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 
8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mają zastosowanie przepisy 
dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie 
przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe 
i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę 
oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, 
należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego 

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie 
terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w trakcie biegu 
terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia 
odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich 
stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). 
Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie 
cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest 
decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do 
wniesienia odwołania, zrzekają się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu. 

Podane do wiadomości poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, 2. Umieszczenie 
w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Włoszczowa, 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa, 5. Umieszczenie na tablicach 
ogłoszeń wsi Dąbie, 6. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

             Włoszczowa, dn. 2020.11.16
Znak: GKN.6821.1.16.2020.TS                                                               

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 
po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania 
administracyjnego    

o r z e k a m :
uznać działki gruntu położone w obrębie Gościencin gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 66/1, 137/1, 454, 1149 za mienie gromadzkie.  

U z a s a d n i e n i e
Dnia 14.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa 

postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości 
położonych w obrębie Gościencin gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki  Nr 66/1, 137/1, 454, 1149. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie 
wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia 
sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały 
wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Gościencin, jako 
drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją 
do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Gościencin. Do mienia gminnego 
zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art. 
48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, 
użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają 
nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa 
wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej 
decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego 

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po 
upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 
z późn. zm.) w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej 
niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły 
się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony 
prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz 
także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można 
zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają 
się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu. 

Podane do wiadomości poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, 2. 
Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 3. Umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa, 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa, 5. 
Umieszczenie na tablicach ogłoszeń wsi Gościencin, 6. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

              Włoszczowa, dn. 2020.11.16
Znak: GKN.6821.1.18.2020.TS                                                                 

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 
po przeprowadzeniu wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowania 
administracyjnego    

o r z e k a m :
uznać działki gruntu położone w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 1404, 1406, 855/2, 860 za mienie gromadzkie.  

U z a s a d n i e n i e
Dnia 18.09.2020r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa 

postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości 
położonych w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki Nr 1404, 1406, 855/2, 860. W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie 
wyjaśnień uzyskanych od mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia 
sposobu użytkowania powyższych nieruchomości stwierdzono, że ww. działki zostały 
wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan na cele ogólne mieszkańców wsi Konieczno, jako 
drogi dojazdowe do pól i posesji mieszkańców. Drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją 
do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi Konieczno. Do mienia gminnego 
zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego, zgodnie natomiast z art. 
48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, 
użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają 
nienaruszone. Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa 
wykorzystywane są wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej 
decyzji.

P o u c z e n i e:
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego 

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po 
upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 
z późn. zm.) w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej 
niż po otrzymaniu decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły 
się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a). Skutkiem zrzeczenia się przez strony 
prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję, lecz 
także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można 
zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do wniesienia odwołania, zrzekają 
się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.

Podane do wiadomości poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, 2. 
Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 3. Umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa, 4. Umieszczenie w BIP Gminy Włoszczowa, 5. 
Umieszczenie na tablicach ogłoszeń wsi Konieczno, 6. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

OGŁOSZENIA
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Litery w żółtej kolumnie utworzą hasło. Nagrodę otrzyma losowo wybrana osoba, któ-
ra wyśle zdjęcie prawidłowo rozwiązanej krzyżówki na adres mailowy: redakcja@
moja-gazeta.com.pl. Przypominamy, że przystąpienie do konkursu jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację 
wizerunku do celów promocyjnych na łamach czasopisma.

rozmaitości

Pytania

Dowcipy Czesława Syrka

Juhas 
zobaczył 
bacę pro-
wadzącego 
duże stado 
owiec 
i pyta go: 
Dokąd je 
prowadzicie? - Do domu. Będę 
je hodował - odpowiada baca. 
- Przecie nie mocie obory, ani 
zagrody! Gdzie będziecie je 
trzymać? - pyta juhas. - W mo-
jej izbie - mówi baca. - Toż to 
straszny smród! - Trudno, będą 
się musiały przyzwyczaić...

Lokatorki bacy

Kącik Kulinarny

Karczek pieczony z surówką 
z kiszonej kapusty 

Przepis Ewy NAPORY 
z Kluczyc

Zwycięzca krzyżówki nr 18

© Rafał Banaszek

Wiktoria Bryła z Chlewic odgadła prawidłowo hasło krzyżówki 
w październikowym numerze, które brzmiało: HUBERTUS. Została wylosowana 
spośród ośmiu czytelników, którzy nadesłali właściwe odpowiedzi. Pozostałe osoby to: 
Bogdan Stachurski, Ewa Napora, Zbigniew Kozieł, Dominik Kusa, Urszula Margasa, 
Arkadiusz Kamiński i Rafał Banaszczyk. Dziękujemy. 

Składniki:
1,5 kg karczku, 1 kg ziemniaków, 2 łyżki 
smalcu, 2 ząbki czosnku, kilka grzybków 
ugotowanych, 2 sztuki marchwi, cebuli 
i papryki, przyprawy (sól, pieprz, 
majeranek, liść laurowy, ziele angielskie, 
lubczyk, zioła prowansalskie). 
Wykonanie:
Karczek obtoczyć dzień wcześniej 
w przyprawach i pozostawić na 24 godziny. 
Ziemniaki pokroić w plastry, dodać warzywa 
(marchew, cebulę, paprykę, ząbek czosnku 
i grzybki) i wymieszać to wszystko w misce. 
Przyprawione ziemniaki i warzywa ułożyć 
w brytfance w worku do pieczenia, który po 
rogach należy związać gumką lub sznurkiem. 
Piec 1 godzinę i 20 minut w temperaturze 
180 stopni C. Podawać z surówką z kapusty 
kiszonej (0,5 kg kapusty, 1 marchew, 1 
cebula, 3 łyżki oleju, pół łyżeczki kwasku 
cytrynowego – wszystko razem wymieszane).

Ogłoszenia

1. Co mogą podarować chorym na koronawiru-
sa ozdrowieńcy?
2. Jak nazywa się stulatka z Boczkowic, która 
7 listopada obchodziła swój wiekowy jubileusz?
3. Jaka włoszczowska szkoła średnia obchodzi-
ła w październiku 75. rocznicę powstania? 
4. Co było obiektem zakrojonych na wielką ska-
lę poszukiwań w wodach rzeki Czarnej w gminie 
Kluczewsko, które odbyły się w październiku 
2009 roku?
5. W jakiej miejscowości gminy Krasocin 10 
listopada 2018 roku odsłonięto pomnik niepod-
ległościowy?
6. Jak nazywa się urządzenie do dezynfekcji po-
mieszczeń, które podarowała szpitalowi w paź-
dzierniku gmina Włoszczowa?
7. Jakie placki obchodziły swoje święto 13 listo-
pada? 
8. Jak nazywał się zmarły 30 października 
w wieku 80 lat wieloletni nauczyciel włoszczow-
skich szkół średnich?
9. Market we Włoszczowie, który otwarto w li-
stopadzie 2012 roku? 
10. Włoszczowska firma, która zapewniła 
w październiku i listopadzie darmowy transport 
pomocy materialnej od wojewody świętokrzy-
skiego dla szpitala.
11.  Mieszkaniec Włoszczowy, który 28 listopa-
da 2018 roku został powołany na stanowisko 
wicewojewody świętokrzyskiego.

Akcja mikołajkowa 
Ewy Napory

Znana działaczka społeczna z gmi-
ny Secemin zachęca mieszkańców 
do udziału w charytatywnej akcji 
mikołajkowej. Ewa Napora z Klu-
czyc, znana w środowisku pisarka, 
poetka i malarka prosi ludzi dobrej 
woli o przekazywanie słodyczy, które 
chce rozdać na Mikołaja, 6 grudnia 
podopiecznym Ośrodka Rewalida-
cyjno-Wychowawczego w Psarach. 
Słodkości można dostarczać bez-
pośrednio pani Ewie do wtorku, 1 
grudnia. Pierwsi darczyńcy już prze-
kazali słodkości.  

Wojewoda zaprasza 
na gry wirtualne

Wojewoda świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz zaprasza do udziału 
w wirtualnych grach fabularnych 
„To właśnie Wolność”, przeznaczo-
nych dla mieszkańców 13 powiatów 
naszego województwa. Gry dotyczą 
tematyki wojny polsko-bolszewic-
kiej. Uczestnicy będą mogli rozwią-
zać niepowtarzalne zadania. Coś dla 
siebie znajdą zarówno pasjonaci hi-
storii, jak i osoby lubiące zagadki lo-
giczne. Do wygrania będą atrakcyjne 
nagrody. Harmonogram przepro-
wadzenia wszystkich 13 wirtualnych 
gier dostępny jest na stronie interne-
towej: www.kielce.uw.gov.pl.

UWAGA! Jeśli ktoś z Państwa 
w terminie od 1 do 20 grudnia 
skorzysta z usług jednej z firm 
reklamujących się w moim cza-
sopiśmie i przedstawi do wglądu 
paragon bądź fakturę za zakupy/
usługi o wartości minimum 200 
złotych, otrzyma prezent w posta-
ci eleganckiego kalendarza książ-
kowego formatu A4 z wygrawe-
r o w a n y m 
logiem ga-
zety. Wygra 
p i e r w s z a 
osoba, któ-
ra zadzwoni 
na numer 
579 017 
637 i po-
informuje 
o dokonanej 
transakcji.     

Konkurs Zakupowy
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Zachęcamy gospodynie z powiatu włoszczowskiego do 
podzielenia się ciekawymi przepisami kulinarnymi na Święta 

Bożego Narodzenia - będą atrakcyjne nagrody. 

Ewa Napora zbiera słodycze dla niepeł-
nosprawnych dzieci z Psar.

© Rafał Banaszek

© Rafał Banaszek

http://moja-gazeta.com.pl
https://www.pressprint.pl
http://www.kielce.uw.gov.pl

